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APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO CIVIL.  FAMÍLIA.  AÇÃO DE
ALIMENTOS.  PRETENSÃO  EM  BENEFÍCIO  DE  EX-
MULHER.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO  DA  AUTORA.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  À  MÍNGUA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  REJEIÇÃO. CONSTITUIÇÃO  DE
UNIÃO  ESTÁVEL  DA  VAROA  COM  OUTRA  PESSOA
APÓS  O  CASAMENTO  COM  O  DEMANDADO.  VERBA
ALIMENTÍCIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não  há  falar  em  nulidade  da  r.  sentença,  por  falta  de
fundamentação,  quando  esta  expõe,  de  forma  clara,  os
fundamentos em que o juiz analisou as questões de fato e
de direito. 

Comprovada a constituição de união estável de Autora com
outra pessoa após a separação com o ex-marido, a ela não
é  devido  pensão  alimentícia,  com  fundamento  no
art. 1.708 do Código Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E
DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Joilma  Freitas  da  Silva interpôs Apelação  contra  a  Sentença  (fls.

190/191) prolatada pelo Juízo de  Direito  da  2ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  desta
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Capital, nos autos da Ação Alimentícia por ele intentada em face de Joel Rodrigues da

Silva, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que com a união estável da

credora, cessa o dever de prestar alimentos. 

Em suas razões (fls.192/200), arguiu a preliminar de nulidade do Aresto pela

ausência de fundamentação e,  no mérito,  alegou que ao se separar  judicialmente do

Apelado não renunciou à verba alimentar. 

Afirmou que durante o casamento com o Promovido era saudável, teve filho

e cuidou da casa, e que neste momento encontra-se doente e sem condições de trabalho.

Esclareceu que o insucesso na vida conjugal com o Demandado fez com

que procurasse outra pessoa para não ficar sozinha, sendo que deste relacionamento,

também finalizado, teve um filho.

Por  fim,  postulou  o  provimento  do  Recurso,  com a  reforma  da  Decisão

atacada, para julgar o pleito totalmente procedente por razões humanitárias.

Sem Contrarrazões (fl. 215).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no

mérito, pelo desprovimento da Irresignação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Arguiu a Autora que a Sentença é nula, pois o Juiz singular a fundamentou

com apenas treze linhas sem enfrentar as questões por ela levantadas.

A Constituição Federal prevê em seu artigo 93, inciso IX, que as decisões
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deverão  ser  fundamentadas,  não determinando  que o  julgador  tenha de responder  a

todos os argumentos apresentados pela parte para demonstrar o seu convencimento.

Esse é o entendimento:

A Constituição não  exige  que  a  decisão  seja  extensamente
fundamentada.  O que se exige é que o juiz ou tribunal  dê as
razões de seu convencimento (STF-2ª Turma, AI 162.089-8-DF-
AgRg., Rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento,
v.U., DJU 15.3.96, p. 7.209).

No caso presente, o julgador fundamentou concisamente as suas razões de

decidir, invocando o art. 1.708 do Código Civil, e, com isso, não atendeu às expectativas

da promovente, ora Apelante. 

Não existe, portanto, qualquer nulidade a ser decretada.

Veja-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

Decisão  ausente  de  fundamentação  não  se  confunde  com
fundamentação deficiente ou concisa. Tendo em vista o escopo do
aproveitamento  dos  atos  processuais  que  rege  o  processo  civil
moderno, apenas a primeira, porque traduz error in procedendo do
magistrado,  violador  de  direito  cogente  de  relevância  pública,
manifesta-se absolutamente nula. Não padece de invalidade o ato
agravado,  o  qual,  embora  sucinto,  assenta-se  em  entendimento
harmônico  e  suficiente  à  prestação  jurisdicional  invocada  (...).
(Agravo  Regimental  no  Recurso  Especial,  Nº  317012⁄RJ,  Ministra
Nancy Andrighi, 3ª Turma).

O órgão judicial,  para expressar os fundamentos e convicção dos
julgadores,  não  precisa  aduzir  comentários  amplos  ou  exaustivos
versando todos os argumentos articulados pelas partes. É suficiente
a motivação pronunciada sobre questões de fato e de direito para
resolver  o  litígio,  oferecendo  a  prestação  jurisdicional  pedida
(art. 458, II, CPC). (STJ,  REsp  n.  105.543,  Rel. Min.  Milton  Luiz
Pereira, 1ª Turma, J: 22.6.98).

Rejeito, portanto, a preliminar. 

No mérito, Pretende a Apelante receber alimentos providos por ex-cônjuge.
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A discussão do processo gravita  no  fato  de  os  alimentos  serem ou  não

devidos, caso cessado, definitivamente, o vínculo matrimonial dos cônjuges, e o eventual

credor de pensão alimentícia passar a viver em união estável com outra pessoa.

É que o dever alimentar do ex-cônjuge, entre outros motivos, extingue-se

com o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentado (art. 1.708 do CC).1

No caso dos autos, a Sentença julgou improcedente o pedido formulado pela

Autora, e aplicando o referido dispositivo do Estatuto Civil concluiu que a união estável da

Requerente com outra pessoa impede o pagamento de alimentos pelo ex-marido  (Joel

Rodrigues da Silva).

Nesse contexto, considerada suficientemente comprovada a existência de

união  estável  entre  a  Apelante  e  Jair  dos  Santos  Silva  (fls.167/178),  posterior  ao

matrimônio dela com Joel Rodrigues da Silva, tendo, inclusive, nascido um fruto daquele

relacionamento, o Apelado não tem o dever de prestar o encargo alimentício.

É esse o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, como se pode

constatar dos julgados da Corte da Cidadania e dos Tribunais de Justiça que adiante

seguem: 

CIVIL -  DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO -  PARTILHA -
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.658 E 1.725 DO CÓDIGO CIVIL/02 -
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO  -  ALIMENTOS
PROVISIONAIS  -  CONCESSÃO  A  EX-COMPANHEIRA  -
CASAMENTO  -  EXTINÇÃO  DE  PLENO  DIREITO  SEM  EFEITO
RETROATIVO  -  NECESSIDADE.  [...]  2  -  Uma  vez  deferidos  os
alimentos provisionais para o sustento da autora durante a ação, a
sua extinção de pleno direito em razão do seu casamento deve se
dar  sem  efeito  retroativo,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da
irrepetibilidade que informa os alimentos. 3 - Recurso conhecido em
parte e, nessa parte, provimento para determinar que a exoneração
do pagamento de alimentos pelo ex-companheiro à recorrente se dê
a partir  da data do casamento desta,  sem efeito  retroativo (REsp
763.780/RS, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado
em 07/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 368). 

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  ALIMENTOS.  EXONERAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. DESTINATÁRIO. 1.  A
desoneração  de  alimentos  prestados  a  ex-cônjuge,  por  força  da
constituição de novo relacionamento familiar da alimentada, abrange

1. Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. 
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tanto  os  alimentos  pagos  em  dinheiro  como  aqueles  prestados
diretamente, por meio de utilidades ou gêneros alimentícios. [...] 6.
Recurso provido (REsp 1087164/SP, Rel.  Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 02/08/2011, DJe 10/08/2011). 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO  DEVIDA  A  EX-CÔNJUGE.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  SUPERVENIÊNCIA  DE
MELHORIA  DE  SUA  CONDIÇÃO  ECONÔMICA.  NOVA  UNIÃO
ESTÁVEL  CONTRAÍDA  PELA  ALIMENTADA.  CONFISSÃO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTOSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO DEVER DE ALIMENTAR. ART. 1.708,
DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO. 1. "Com o casamento, a união
estável  ou  o  concubinato  do  credor,  cessa  o  dever  de  prestar
alimentos"  (Art.  1.708,  do  Código  Civil).  2.  Comprovado  que  a
alimentada  passou  a  conviver  em  superveniente  união  estável,
transfere-se a obrigação de alimentar ao novo companheiro. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00008301520128150951, 4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 04-09-2014) 

DIREITO  DE  FAMÍLIA.  EXONERAÇÃO  DE  ALIMENTOS.
SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA  DA
ALIMENTANDA.  ALEGADA  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXERCER
ATIVIDADE LABORAL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA.
NÃO  CONHECIMENTO.  NOVA  UNIÃO  ESTÁVEL
COMPROVADAMENTE CONSTITUÍDA PELA EX-COMPANHEIRA.
EXTINÇÃO  DA  OBRIGAÇÃO  DO  AUTOR  DE  PRESTAR
ALIMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.708, CAPUT, DO CÓDIGO
CIVIL.  RECURSO  CONHECIDO  EM  PARTE  E,  NESTA,
DESPROVIDO.  [...]  2.  Tendo  em  vista  o  caráter  assistencial  da
prestação alimentar, caso a ex-companheira constitua nova união, o
dever  de  prover  assistência  transfere-se  in  continenti  ao  novo
companheiro, mesmo que já findado o relacionamento, extinguindo,
desse modo, a obrigação do predecessor (TJSC, AC 2012.027057-0,
Criciúma, Quarta Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Subst. Jorge Luis
Costa Beber, Julg. 01/11/2012, DJSC 09/11/2012, p. 328) 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE ALIMENTADA EM
NOVA  UNIÃO  ESTÁVEL.  INCIDÊNCIA  DO  ARTIGO  1.708  DO
CÓDIGO CIVIL. Pelo teor do artigo 1.708 do Código Civil de 2002
com novo casamento, união estável ou concubinato da parte credora
dos alimentos, cessa o dever de prestar pensionamento.  No caso
dos autos, nem sequer há controvérsia quanto a existência de nova
união estável. A alimentada admitiu estar com um novo companheiro
e apenas questionou as possibilidades do alimentante. Logo, é de
rigor  a  exoneração.  NEGARAM  PROVIMENTO  (TJRS,  AC
70037085875,  Tramandaí,  Oitava  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Rui
Portanova, Julg. 19/08/2010, DJERS 27/08/2010). 

-"O ex-marido tem direito de ser  exonerado do encargo alimentar
quando comprovar que a ex-esposa vive em união estável com outro
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homem (CC/2002, artigo 1.708)"(TJSC, 2ª Câmara de Direito Civil,
Rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, Ap. Civ. n. , de Lauro Müller, j. em
09/11/2006).

-"[...] A união estável da mulher, separada ou divorciada, com outro
homem,  exonera  o  ex-marido  da  obrigação  alimentar,  em
conformidade  com  o  art. 1.708 do Código  Civil"(TJSC,  Rel.  Des.
Wilson  Augusto  do  Nascimento,  Ap.  Cív.  n.  ,  da  Capital/Fórum
Distrital do Estreito, j. em 06/10/2003).

Ao  passar  a  conviver  em  união  estável  com  outra  pessoa,  a  obrigação

alimentar é transferida para o novo companheiro.

Daí, constatada a presença de uma das situações ensejadoras da cessação

do dever de prestar alimentos, é despiciendo analisar os demais argumentos do Apelo,

sobretudo o de razões humanitárias invocadas pela Demandante. 

Ante o exposto,  conhecido Recurso,  rejeito a preliminar e NEGO-LHE

PROVIMENTO. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
RELATOR  

J/15
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